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BULETIN INFORMATIV nr.2 – 05.01.2017
Acţiuni preventive de “Bobotează” şi “Sfântul Ioan Botezătorul”.
Cu ocazia manifestărilor religioase prilejuite de Sărbătorirea Botezului Domnului
şi a Sfântului Ioan Botezătorul, credincioşii se vor îndreapta în număr foarte mare spre
lăcaşurile de cult pentru a participa la slujbele religioase.
Pentru siguranţa cetăţenilor şi protejarea lăcaşurilor de cult, în perioada 05 - 07
ianuarie 2017, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” al judeţului
Dâmboviţa va întreprinde activităţi specifice, astfel:
 controale tehnice de prevenire, sprijin şi îndrumare efecuate de cadrele
Inspecţiei de Prevenire la lăcaşurile de cult din judeţul Dâmboviţa, pentru
verificarea asigurării măsurilor de apărare împortiva incendiilor;
 participarea personalului din cadrul inspectoratului la activităţile religioase ce
se desfăşoară în lăcaşurile de cult, la care se preconizează o afluenţă mare de
credincioşi, în scopul supravegherii bunei desfăşurări a slujbelor şi a prevenirii
unor situaţii deosebite;
 subunităţile din cadrul inspectoratului :
- vor efectua activităţi de recunoaştere şi activităţi de informare preventivă
la unităţi de cult din raioanele de intervenţie, distribuind cetăţenilor diverse
materiale informative cu caracter preventiv (pliante, flyere);
- pe timpul manifestărilor religioase vor asigura intervenţia operativă la
lăcaşuri de cult cu afluenţă mare de persoane din raioanele de intervenţie.
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Având în vedere gradul sporit de vulnerabilitate la incendiu al lăcaşurilor de cult,
în această perioadă, Inspecţia de Prevenire din cadrul I.S.U. „Basarab I” al judeţului
Dâmboviţa recomandă respectarea următoarelor măsuri de apărare împotriva
incendiilor:
 accesul credincioşilor în incinta lăcaşului de cult va fi permis în limita capacităţii
bisericii;
 menţinerea uşilor de acces/evacuare în poziţie deschisă, în mod obligatoriu, pe
timpul slujbelor religioase. În condiţiile unui număr foarte mare de credincioşi se
recomandă desfăşurarea slujbelor religioase în exteriorul bisericii;
 parcarea autoturismelor persoanale se va face astfel încât să nu se blocheze
hidranţii de incendiu sau căile de acces pentru autospecialele de intervenţie;
 aprinderea şi aşezarea lumânarilor se va face numai în locurile special
amenajate în acest sens;
 stingerea lumânărilor la terminarea activităţilor şi evacuarea resturilor în locuri
sigure, în afara bisericii;
 amplasarea mijloacelor de încălzire la distanţe de siguranţă faţă de materialele
combustibile şi supravegherea acestora pe tot timpul funcţionării. Se va întrerupe
alimentarea acestora înainte de începerea slujbelor religioase;
 dotarea lăcaşurilor de cult cu mijloace de primă intervenţie şi menţinerea
acestora în stare permanentă de funcţionare;
 instruirea persoanelor cazate în spaţiile destinate primirii oaspeţilor din incinta
mănăstirilor sau aparţinând acestora, precum şi a persoanelor cu sarcini de
supraveghere, pentru cunoaşterea şi respectarea regulilor de prevenire a
incendiilor la exploatarea mijloacelor de încălzire, a instalaţiilor electrice, a
sistemului existent de alarmare în caz de incendiu şi la utilizarea focului deschis.
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